
 हरि�ः ॐ।

   नम सर्वे�भ्यः ।
भाषि�तसंस्कृतर्वेर्गे�

 सर्वे��ां स्र्वेार्गेतम्।



   र्गेणानां त्र्वेा र्गेणपतिंत हर्वेामहे
  कविंर्वे कर्वेीनामुपमश्रर्वेस्तमम् ।

  ज्येष्ठ�ाजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत
     आ नः शृण्र्वेन्नूतितभिभः सीद सादनम् ॥

 र्गेणानाम् (Gannaanaam) = Among the Ganas;  त्र्वेा (Tvaa) = You;  हर्वेामहे (Havaamahe) = We offer 
our Sacrificial Oblations;  कषिर्वे (Kavi) = Intelligent, Wise, signifying Wisdom;  उपम (Upama) 
= Uppermost, Highest;  श्रर्वेस् (Shravas) = Glory, Fame, Renown;  तम (Tama) = Signifying a 
High Degree;  ज्येष्ठ�ाजं (Jyessttha-Raajam): You are the foremost King (of the 
Prayers;  ब्रह्मणाम् (Brahmannaam) = Of the Prayers;  ब्रह्मणस्पतित (Brahmannaspati) = Lord of 
the Prayers;  आ (Aa): A particle for Invoking;  नः (Nah) = Us;  शृण्र्वेन् (Shrnnvan) = Listening; 

 ऊतित (Uuti) = Help, Protect, Promote;  सीद (Siida) = May You Sit, May You be Present; 
 सादनम् (Saadanam): (Please come to us by Listening to our Invocation and be Present) in 

the Seat (of this Sacred Sacrificial Altar)

This Mantra of Rig Veda 2.23.1 is addressed to Brihaspati / Brahmanaspati



(उपषिन�द्)
 

       आहा� षिनद्रा भय मथैुनं च सामान्यमेतत् पशुभिभन9�ाणाम् ।
   धम; षिह ते�ामतिधको षिर्वेशे�:     धम�ण हीनाः पशुभिभः समानाः ॥

(  षिहतोपदेशम् -२५)

आहा�-षिनद्रा-भय-      मथैुनाषिन सामान्यम् एतत् पशुभिभ�् न�ाणाम् ।
          ज्ञानं न�ाणाम् अतिधको षिर्वेशे�ो ज्ञानेन हीनाः पशुभिभः समानाः ॥ २५ ॥



Homework
1. Why did all of us want to study Sanskrit?

      षिकमथB र्वेयं संस्कृतस्य पठनं इभिEतर्वेन्त:?
  
2. How will we study?
   कथं र्वेयं पषिठष्याम?
  
3. Which book is studied by us?

    र्वेयं विंक पुस्तकम् पठन्तिन्त स्म?

 4. What time is the class?
  कदा संस्कृतर्वेर्गे9ः भर्वेतित?

5. When was the class yesterday?
   कदा ह्यः र्वेर्गे9ः अभर्वेत?्



1.       षिकमथB र्वेयं संस्कृतस्य पठनं इभिEतर्वेन्त:?
            अहं संस्कृतभा�ायाः संभा�णं कतु9म् इच्Eाषिम स्म । अषिप च सम्स्क्रु तसषिहत्ये मम

  अभिभरुतिच आमुलम् आसम्।

2.   कथं र्वेयं पषिठष्याम?
           अहं भानुर्वेा�े प्रातःकाले अ�ोषिर्वेन्द् महोदयेन सह पाठं पषिठष्याषिम । अषिप च

बान्धर्वेायाः(बन्धुजनेेन)     सह संस्कृतभा�ायाः सम्भा�णं करि�ष्याषिम ।

3.     र्वेयं विंक पुस्तकम् पठन्तिन्त स्म?
   र्वेयं अभ्यासपुस्तकं पषिठतर्वेन्तः ।

4.   कदा संस्कृतर्वेर्गे9ः भर्वेतित?
      प्रतित भानुर्वेास�े नर्वे र्वेादने संस्कृतर्वेर्गे9ः भर्वेतित ।

5.    ह्यः र्वेर्गे9ः कदा अभर्वेत्?
 ह्यः प्रात:       काले नर्वे र्वेादने र्वेर्गे9ः अभर्वेत् ।



Rules of Anuswaara (अनुसा�ः)

• Applicable only to word-end म-  का�ः

• If next word starts with Consonant, म-  का�ः transforms to अनुसा�ः

• If it is at the end of a sentence, the change won't happen.



अनुसा�ः
अहम् र्गेच्Eाषिम। X अह ंर्गेच्Eाषिम।

अहम् आर्गेच्Eाषिम। अह ंआर्गेच्Eाषिम। X

षिकम् तत्? X विंक तत्?

षिकम् एतत्? विंक एतत्? X

तत् चक्रम्। तत् चकं्र। X

तत् पुष्पम्। तत् सुन्द�म्। तत् पुष्पं। तत् सुन्द�।ं X

र्वेस्त्रम् र्वेस्त्रं X



सर्वे9नामपदाषिन
एकर्वेचनम् षिSर्वेचनम् बहुर्वेचनम्

पथमप�ु�ः सः, सा, तत्
भर्वेान् , भर्वेती

सर्वे9ः, सर्वेा9, सर्वे9म्

तौ, ते, ते
भर्वेन्तौ, भर्वेत्यौ
सर्वेU, सर्वे�, सर्वे�

ते, ताः, ताषिन
भर्वेन्तः, भर्वेत्यः

सर्वे�, सर्वेा9ः, सर्वेा9भिण
मध्यमपु��ः त्र्वेम् यरु्वेाम् यूयम्

उतमपु��ः अहम् आर्वेाम् र्वेयम्



यषिद   षिर्वेदु्यत् अन्तिस्त तर्हिह  दीपः ज्र्वेलतित।

यषिद    स्नानं न क�ोतित तर्हिह   श�ी�ं मलिलनं भर्वेतित।

यषिद    सर्वे� सत्कायB कुर्वे9न्तिन्त तर्हिह   देशस्य उन्नतितः भर्वेतित।

यषिद    भर्वेतित आपणं र्गेच्Eतित तर्हिह  अहमषिप आर्गेच्Eाषिम।

14.1    यषिद --   तर्हिह -(If - then)



यदा    अहं तत्र र्गेतर्वेान् तदा    सः पठतित स्म ।

यदा    भर्वेान् बेङ्गलूरु आर्गेषिमष्यतित तदा     मम रृ्गेहे एर्वे र्वेासं क�ोतु

    अहं सज्जः भर्वेाषिम । यदा   भर्वेान् आर्गेच्Eतित तदा र्गेच्Eार्वेः।

यदा    र्वेयं काश्मी�ं र्गेतर्वेन्तः तदा     तत्र बहु शतै्यम् आसीत् ।

यदा     अहं भर्वेतः रृ्गेहम् आर्गेतर्वेान् तदा     भर्वेान् कुत्र र्गेतर्वेान् आसीत् ?

यदा    अहं षिर्वेद्यार्थिथनी आसं तदा   संस्कृतं पषिठतर्वेती ।

17.1    यदा -  तदा [when - then]



23.1    यथा -  तथा [as is (like) – so is]

       यथा अषिनरुद्धः लानं क्रीडतित तथा र्गेोषिर्वेन्द�ाजः न क्रीडतित।

 यथा मोदी-          महोदयः पाठ्यसन्देशं पे्र�यतित तथा कः अषिप अन्यः नेता न पे्र�यतित।

       यथा सुधा महोदया तथा मधु�ा अषिप र्गेायतित |

       यथा महात्मा र्गेान्तिन्धः षिर्वेश्वप्रलिसद्धः तथा अन्यः भा�तीयः न।



Vowel Sandhi Rule:
(C) Vrddhi Sandhi (  रृ्वेतिद्ध सन्तिन्ध)

C1. (ऐ) is formed when (अ, आ) combines with (ए)

(अ, आ) +  ए =         ऐ e.g.  कृष्ण +  एकत्र्वेम् = कृष्णकैत्र्वेम्

C2. (औ) is formed when (अ, आ) combines with (ओ)

(अ, आ) +  ओ =      औ e.g.  भर्वे +  ओ�धम् = भर्वेौ�धम्

C3. (ऐ) is formed when (अ, आ) combines with (ऐ)

(अ, आ) +  ऐ =          ऐ e.g.  भोर्गे +  ऐश्वय9म् = भोर्गेशै्वय9म्

C4. (औ) is formed when (अ, आ) combines with (औ)

(अ, आ) +  औ =       औ e.g.  पश्यथ +  औघम् = पश्यथौघम्



ॐ सर्वे� भर्वेन्तु सुखिhनः
सर्वे� सन्तु षिन�ामयाः ।
सर्वे� भद्राभिण पश्यन्तु

मा कतिiद्दःुhभाग्भरे्वेत् ।
ॐ शान्तिन्तः शान्तिन्तः शान्तिन्तः ॥

Om Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Niraamayaah |

Sarve Bhadraanni Pashyantu
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |

Om Shaantih Shaantih Shaantih ||
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